
Nauczyciel chrzeÊcijaƒski wychowawcà 
sumieƒ m∏odzie˝y

AUDIENCJA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓ¸ KATOLICKICH
W RZYMIE I W LACJUM, RZYM, 29 STYCZNIA 1983 

Ksi´˝e Kardynale, najdro˝si Bracia i Siostry!

l. Pozdrawiam was z ca∏à swojà mi∏oÊcià, drodzy kierownicy i nauczyciele szkó∏ kato-
lickich. Z wielkà serdecznoÊcià rozciàgam to pozdrowienie na przedstawicielstwo
uczniów i ich bliskich. To spotkanie jest dla mnie podwójnym motywem radoÊci: ze
wzgl´du na cennà misj´, której poÊwi´cacie swoje wysi∏ki, i ze wzgl´du na fakt, ˝e wi´k-
sza cz´Êç z was tutaj obecnych pe∏ni t´ misj´ w tym MieÊcie, siedzibie Piotra i jego na-
st´pców, lub w Lacjum. Dzi´kuj´ wam szczerym sercem za waszà obecnoÊç tutaj razem
z kardyna∏em wikariuszem.

Ciesz´ si´ oprócz tego, ˝e nasze spotkanie odbywa si´ pomi´dzy uroczystoÊciami
liturgicznymi dwóch wielkich Êwi´tych, którzy „szkole katolickiej” poÊwi´cili — cho-
cia˝ w ró˝nych kontekstach i czasach — swoje najlepsze si∏y: Êw. Tomasz z Akwinu,
„Doktor Anielski”, patron szkó∏ katolickich, geniusz syntezy teologicznej i filozoficz-
nej, oraz Êw. Jan Bosco, wielki aposto∏ m∏odzie˝y, geniusz nowoczesnej pedagogii
chrzeÊcijaƒskiej.

Znacie dobrze wielkà donios∏oÊç instytucji szkolnej, zarówno dla KoÊcio∏a, jak
i dla spo∏eczeƒstwa cywilnego: szkole bowiem zosta∏o powierzone wychowanie m∏o-
dych pokoleƒ, które jutro b´dà budowa∏y ten nasz Êwiat. Od was wszystkich zatem za-
le˝y w du˝ej mierze czy jutro ludzkoÊci, ju˝ u progów trzeciego tysiàclecia ery chrze-
Êcijaƒskiej, b´dzie jutrem bardziej godnym obrazu Bo˝ego, jakim jest cz∏owiek.

2. Z wielkim zadowoleniem widz´ tutaj po∏àczone wszystkie cz´Êci sk∏adowe szko∏y:
wspó∏odpowiedzialnoÊç rodziców, profesorów i uczniów jest istotnie rzeczà podstawo-
wà. Pragn´ w szczególnoÊci podkreÊliç, ˝e rodzice nie mogà nie interesowaç si´ wycho-
waniem dzieci, ale koniecznà jest rzeczà, aby coraz bardziej uÊwiadamiali sobie, ̋ e szko-
∏a nie zwalnia ich z ich misji, lecz pomaga jà im wype∏niaç, oraz ˝e oni sà pierwszymi
wychowawcami dzieci. Dlatego nieodzowna jest harmonijna wspó∏praca mi´dzy rodzi-
nà i szko∏à: obydwie strony winny ∏àczyç si´ w pasjonujàcym zadaniu formacji m´˝czyzn
i kobiet. Nie ograniczacie si´ istotnie do informowania, przy pomocy przekazywania
wiedzy, ale pragniecie integralnie kszta∏towaç osoby, pod ka˝dym wzgl´dem: bez wàt-
pienia umys∏, lecz tak˝e wol´, i w sposób ca∏kiem szczególny sumienie, gdzie umys∏
i wola, wolnoÊç i odpowiedzialnoÊç, osiàgajà najg∏´bszy wymiar, w którym osoba sta-
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je wobec samej siebie, wobec innych ludzi, wobec Boga. Innymi s∏owy, wasze zaanga-
˝owanie wychowawcze jest skierowane do ca∏ego cz∏owieka, nie tylko do jednej jego
cz´Êci: poprzez ró˝ne dyscypliny, ∏àcznie z dyscyplinami sportowymi, tak bogatymi
w wartoÊci formacyjne, zwracacie si´ zawsze do jedynej i niepowtarzalnej osoby, jakà
jest ka˝dy m´˝czyzna i ka˝da kobieta. Prócz tego w swoim zaanga˝owaniu, w harmo-
nii z tradycjà wychowawczà KoÊcio∏a, pami´tajcie o wymaganiu, aby ka˝dy otrzyma∏
wychowanie nie indyferentne, lecz indywidualne, które wymaga, aby ka˝dà osob´ trak-
towaç zgodnie z tym, kim jest, nie zapominajàc mi´dzy innymi tak˝e o ró˝nych cechach
w∏aÊciwych m∏odzie˝y jednej i drugiej p∏ci.

3. Pragn´ przypomnieç wam s∏owami Soboru Watykaƒskiego II, ˝e waszym zadaniem
jako wychowawców katolickich w szko∏ach katolickich jest „stwarzaç w spo∏ecznoÊci
szkolnej atmosfer´ przesiàkni´tà ewangelicznym duchem wolnoÊci i mi∏oÊci, dopoma-
gaç m∏odzie˝y, aby w rozwijaniu w∏asnej osobowoÊci wzrasta∏a zarazem wedle nowe-
go stworzenia, którym sta∏a si´ przez chrzest” (Gravissimum educationis, 8). W tym
punkcie, bracia i siostry najdro˝sze, wasze zadanie jest nie do zastàpienia. MyÊl´ zarów-
no o was, nauczyciele Êwieccy, którzy Êwiadczycie swojà s∏u˝b´ w szkole katolickiej,
Êwiadomi specjalnej odpowiedzialnoÊci, jaka si´ z tym wià˝e, jak i o was, kap∏ani
i cz∏onkowie wspólnot zakonnych, których poÊwi´ceniu i ca∏kowitej gotowoÊci szko∏a
katolicka tak wiele zawdzi´cza: z waszà kompetencjà zawodowà, ze stosowaniem tech-
nik pedagogicznych i Êrodków, jakimi dysponujecie, powinniÊcie byç tak˝e wspó∏pra-
cownikami ∏aski Bo˝ej w przygotowywaniu dobrej ziemi, a˝eby, jak w ewangelicznej
przypowieÊci (por. Mt 13, 23), mog∏o wzrastaç i wydaç owoc ziarno, które Chrystus, Syn
Bo˝y i Odkupiciel cz∏owieka, zasia∏ w duszach waszych uczniów przez chrzest. Wobec
z∏udzeƒ ideologii immanentystycznych i materialistycznych, bronionych przez tych, któ-
rzy uwa˝ajà, ˝e w nowoczesnej kulturze nie ma miejsca dla Boga, powinniÊcie wyka-
zywaç, ˝e mi´dzy zbawczym or´dziem chrzeÊcijaƒskim i kulturà istniejà wielorakie,
owocne stosunki i ˝e istnieje podstawowy zwiàzek mi´dzy Ewangelià i cz∏owiekiem.

„Ten bowiem zwiàzek — powiedzia∏em w UNESCO — jest kulturotwórczy od sa-
mych podstaw. Aby tworzyç kultur´, trzeba do koƒca integralnie widzieç cz∏owieka ja-
ko szczególnà, samoistnà wartoÊç, jako podmiot zwiàzany z osobowà transcendencjà.
Trzeba tego cz∏owieka afirmowaç dla niego samego, nie dla jakichkolwiek innych ra-
cji czy wzgl´dów — jedynie dla niego samego. Trzeba tego cz∏owieka po prostu mi∏o-
waç dlatego, ˝e jest cz∏owiekiem — trzeba wymagaç dla niego mi∏oÊci ze wzgl´du na
niezwyk∏à godnoÊç, jakà w sobie nosi. Otó˝ ten zespó∏ treÊci nale˝y do samej istoty
ewangelicznego or´dzia Chrystusa i pos∏annictwa KoÊcio∏a”1.

Dlatego nauka religii stanowi w szkole katolickiej jednà z g∏ównych aktywnoÊci, któ-
rej nie mo˝na pomijaç i której nie nale˝y wyznaczaç miejsca marginesowego i drugo-
rz´dnego. Chocia˝ to oczywiste, pozwólcie mi przypomnieç sobie, ˝e ta nauka powin-
na byç katolicka, i dlatego nie mo˝e nie wyk∏adaç, integralnie i z ca∏kowità wiernoÊcià,
doktryny przekazywanej przez Magisterium. KoÊció∏ uznaje i broni s∏usznej wolnoÊci,
którà cieszycie si´ w wyborze technik i metod wychowawczych; jednoczeÊnie jednak
wymaga od was wielkiej bacznoÊci w tym zakresie nauczania religii, nie tylko poprzez
sumiennà selekcj´ programów i tekstów, lecz tak˝e poprzez wasz przyk∏ad. Nauczyciel

1 Jan Pawe∏ II, Przemówienie wyg∏oszone w siedzibie UNESCO, 2 czerwca 1980, w: Nauczanie Papieskie III, l (1980),
s. 730.
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i wyk∏adowca chrzeÊcijaƒski powinien byç wychowawcà sumieƒ i dusz — z najwi´k-
szym poszanowaniem wolnoÊci i osobowoÊci ka˝dego — poprzez sta∏e Êwiadectwo spój-
noÊci mi´dzy swojà wiarà i swoim ˝yciem. Potwierdzi∏ to skrupulatnie Sobór Po-
wszechny Watykaƒski II, w szczególnoÊci w dwóch dokumentach, które odnoszà si´ do
tego w sposób specjalny: w deklaracji o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum edu-
cationis i w dekrecie o apostolstwie Êwieckich Apostolicam actuositatem. Prze∏o˝y∏ to
waszej refleksji niedawny dokument Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, na te-
mat „Katolik Êwiecki Êwiadkiem wiary w szkole”, dokument, który — jak przypuszczam
— jest przedmiotem waszych uwa˝nych, osobistych i wspólnych rozwa˝aƒ.

4. Szczególne s∏owa dla was, uczniowie, którzy jesteÊcie oÊrodkiem serdecznych trosk
tych wszystkich, którzy pracujà w zakresie wychowania: wiedzcie, ˝e Papie˝owi jeste-
Êcie szczególnie bliscy i ˝e z∏o˝y∏ on w was wielkà nadziej´. Nie ograniczajcie si´ ni-
gdy w szkole do roli wy∏àcznie biernej: konieczny jest z waszej strony solidny dowód
nauki, pos∏uszeƒstwa, s∏u˝by.

Na zakoƒczenie pragn´ skierowaç do was wszystkich swojà zach´t´. Znam trudno-
Êci, z jakimi spotykacie si´ codziennie w obs∏udze waszych oÊrodków szkolnych. Nie
zniech´cajcie si´. Warto si´ zaanga˝owaç. Od waszych wysi∏ków zale˝y formacja pro-
tagonistów historii jutra. ˚ycz´ z serca, aby uznawana by∏a autentyczna i bardzo wa˝-
na s∏u˝ba publiczna pe∏niona przez szko∏´ katolickà, której nie powinno brakowaç ko-
niecznej pomocy, równie˝ ze strony organów paƒstwowych, tak aby wszyscy rodzice
mogli rzeczywiÊcie wybraç, wed∏ug swojego sumienia, szko∏´ dla swoich dzieci.

NajÊwi´tsza Maryja Panna, Stolica MàdroÊci, niech was zawsze prowadzi i wyjed-
nywa wam u swojego Syna Êwiat∏o i si∏´ do dalszego pe∏nienia waszej donios∏ej misji
w s∏u˝bie dla KoÊcio∏a, dla spo∏eczeƒstwa cywilnego, dla ca∏ej ludzkoÊci.

Upraszajàc z nieba dla was te dary, udzielam wam ca∏ym sercem b∏ogos∏awieƒstwa
apostolskiego, które rozciàgam na wasze rodziny i na wszystkich cz∏onków szko∏y, któ-
rà reprezentujecie.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. VI, cz. 1, Poznaƒ 1983, s.125-127.



ChrzeÊcijaƒscy wychowawcy kszta∏tujà ludzi
wolnych, obywateli sprawiedliwych i prawych,

budujàcych pokój

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI I WYCHOWAWCAMI, 4 MARCA 1983

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Tutaj, na terenie Wydzia∏u Medycyny w mieÊcie León, do którego przybywam jako
do stolicy najstarszej diecezji tego kraju, mam przyjemnoÊç spotkaç si´ z wami, którzy
w znacznej cz´Êci jesteÊcie rolnikami. Pozdrawiam was goràco, szczególnie ofiary
przemocy, która tak cz´sto was dotyka, tak˝e ofiary katastrof naturalnych. Szczególnie
pozdrawiam drogiego pasterza tej diecezji, innych biskupów oraz ca∏y KoÊció∏ Bo˝y
w León i prowincji.

W ramach ogólnego programu mojej podró˝y do tego rejonu Êwiata specjalnie do
rolników b´d´ przemawia∏ w Panamie. DziÊ zwracam si´ do osób, które w Nikaragui
i w innych krajach poÊwi´cajà si´ w taki czy inny sposób wychowaniu w wierze, zada-
niu, które po cz´Êci przypada ka˝demu chrzeÊcijaninowi i które ˝ywotnie dotyczy
wszystkich.

Najpierw wyra˝am wam, drodzy wychowawcy, mój g∏´boki szacunek dla wasze-
go cennego i wa˝nego pos∏annictwa. PowinniÊcie si´ uwa˝aç — nie bez s∏usznej dumy
— za kontynuatorów wiekowego i owocnego dzie∏a wychowawczego prowadzonego
przez KoÊció∏, a majàcego swe êród∏o w dynamizmie w∏aÊciwym ewangelizacji i wy-
niesieniu cz∏owieka. Czy˝ wychowanie nie by∏o — i nie jest nadal — jednà z najwi´k-
szych trosk i jednym z wielkich osiàgni´ç KoÊcio∏a, od zarania dziejów licznych naro-
dów amerykaƒskich? Istotnie, wielkie by∏y jego osiàgni´cia w zakresie zak∏adania,
prowadzenia i o˝ywiania dzia∏alnoÊci instytutów wychowawczych wszystkich stopni;
wspó∏dzia∏ajàc z rozszerzajàcà si´ alfabetyzacjà i zak∏adaniem szkó∏ — tak w dawnych
czasach, jak i obecnie — przyczynia∏ si´ on do coraz wi´kszego post´pu spo∏ecznego,
gospodarczego i kulturalnego waszych narodów.

To, co jest waszà tradycjà i godnoÊcià, oznacza równie˝ powa˝nà odpowiedzialnoÊç
dziÊ i w przysz∏oÊci. Zadanie wasze bowiem nak∏ada na was obowiàzek integralnego
kszta∏towania nowych pokoleƒ, wstrzàsanych przemianami i g∏´bokimi napi´ciami.
Stawkà jest tu w du˝ej mierze ˝ycie i przysz∏oÊç narodu, a tak˝e KoÊcio∏a.

Dlatego sk∏adam w tym miejscu ho∏d i podzi´kowanie tylu kap∏anom, zakonnikom
i zakonnicom — wychowawcom, którzy wczoraj, dziÊ i — czego jestem pewien — tak-
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˝e jutro z poÊwi´ceniem i zapa∏em oddajà si´ temu zadaniu, wierni swojemu ludzkie-
mu powo∏aniu i swej chrzeÊcijaƒskiej wierze.

2. DziÊ jednak˝e chcia∏bym zwróciç si´ szczególnie do tych osób Êwieckich, które swe
powo∏anie do Êwi´toÊci i apostolatu prze˝ywajà w zawodzie wychowawców.

Nie na pró˝no Sobór Watykaƒski II wezwa∏ osoby Êwieckie, aby w pe∏ni prze˝ywa-
∏y swà odpowiedzialnoÊç wynikajàcà z chrztu, dajàc owocne Êwiadectwo swej wiary i na-
sycajàc wartoÊciami Ewangelii ca∏y porzàdek rzeczy doczesnych (por. Apostolicam ac-
tuositatem, 7). WÊród nich szko∏´, bowiem „pos∏uga nauczycieli jest prawdziwym apo-
stolstwem... a równoczeÊnie prawdziwà s∏u˝bà na rzecz spo∏eczeƒstwa” (Gravissimum
educationis, 8). S∏usznie zatem Âwi´ta Kongregacja Wychowania Katolickiego og∏o-
si∏a niedawno dokument zatytu∏owany „Katolik Êwiecki Êwiadkiem wiary w szkole”, któ-
rego lektur´ bardzo wam zalecam, poniewa˝ mo˝e byç wielce pomocny.

Mo˝na powiedzieç, ˝e zadanie wychowania z samej natury przypada Êwieckim. Jest
ono bowiem wewn´trznie powiàzane z jego odpowiedzialnoÊcià ma∏˝eƒskà i rodzinnà.
RzeczywiÊcie, osoby Êwieckie uczestniczà w misji wychowawczej, ewangelizacyjnej
i uÊwi´cajàcej KoÊcio∏a, na mocy swego naczelnego i pierwotnego prawa-obowiàzku
wychowania w∏asnych dzieci (Gravissimum educationis, 3; Familiaris consortio, 36-
42). Nie ulega najmniejszej wàtpliwoÊci, ˝e szko∏a jest uzupe∏nieniem wychowania, któ-
re otrzymuje si´ na ∏onie w∏asnej rodziny.

Uznaje to równie˝ KoÊció∏, kiedy podkreÊla prymat rodziny w wychowaniu. Dla-
tego w∏aÊnie, dwa i pó∏ roku temu, podczas wizyty w siedzibie UNESCO, upomnia∏em
si´ o „prawo rodzin katolickich do kszta∏cenia swych dzieci w takich szko∏ach, które od-
powiadajà ich Êwiatopoglàdowi — w szczególnoÊci o Êcis∏e prawo do tego, aby dzieci
rodziców wierzàcych nie by∏y poddawane w szko∏ach programom ateizujàcym” (n. 18).

Jest jednak rzeczà logicznà, ˝e rodzice majà obowiàzek przekazywania wiary tak-
˝e w Êrodowisku rodziny, przede wszystkim wówczas, gdy nie mo˝e tego uczyniç
w odpowiedni sposób szko∏a. Co wi´cej, ka˝dy Êwiecki chrzeÊcijanin musi czuç si´ od-
powiedzialny za dawanie Êwiadectwa swej wierze oraz za to, by w∏asnym przyk∏adem
i s∏owem wnosiç jà we wszystkie Êrodowiska.

WolnoÊç rodziny i wolnoÊç nauczania w procesie wychowawczym ma swe podsta-
wy w naturalnym prawie cz∏owieka, którego nikt nie mo˝e ignorowaç. Nie chodzi tu
wi´c ani o ˝àdanie przywileju, ani o ust´pstwo ze strony paƒstwa, lecz o wyraz i zagwa-
rantowanie wolnoÊci, nie dajàcej si´ oddzieliç od ogólnego obrazu w∏aÊciwie zinstytu-
cjonalizowanych swobód. Bàdêcie jako wychowawcy katoliccy tymi, którzy wspó∏pra-
cujà i uzupe∏niajà pos∏annictwo rodziny w ca∏oÊciowym kszta∏towaniu nowych poko-
leƒ. W ten sposób dopomo˝ecie w budowaniu ojczyzny ludzi wolnych i Êwiadomie od-
powiedzialnych za swój byt i przeznaczenie.

3. Powo∏anie chrzeÊcijaƒskie i, w konsekwencji, wasz zawód wychowawców majà was
prowadziç, poprzez odpowiedzialne korzystanie z wolnoÊci, do przekazywania i poszu-
kiwania prawdy. Taki jest wewn´trzny wymóg wolnoÊci, to stanowi centrum i horyzont
ka˝dego tworzenia i przekazywania kultury; jest to tak˝e wymaganiem, które stawia nam
wiara, która Êwiadomie przyj´ta, g∏´boko przemyÊlana i wiernie prze˝ywana rodzi kul-
tur´ — i staje si´ kulturà.

Dlatego wychowanie ulega degradacji, kiedy zamienia si´ w czyste „kszta∏cenie”.
Proste, wyrywkowe gromadzenie umiej´tnoÊci, metod i pragnienia prawdy; zamiast pra-
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cowaç na rzecz tego, kim cz∏owiek powinien „byç”, pracowa∏oby ono tylko na rzecz te-
go, co s∏u˝y cz∏owiekowi w dziedzinie „ma”, „posiada” (por. Jan Pawe∏ II, Przemówie-
nie w UNESCO, 13). Wychowanek staje wówczas w obliczu sprzecznej ró˝norodno-
Êci rzeczy, zdezorientowany, niezdecydowany i bezbronny wobec mo˝liwych manipu-
lacji politycznych i ideologicznych.

Goràce umi∏owanie prawdy powinno o˝ywiaç obowiàzki wychowawcze, wynoszà-
ce je ponad czyste koncepcje „scjentystyczne” czy „laicystyczne”. Musi prowadziç do
uczenia, jak prawd´ odró˝niç od fa∏szu, sprawiedliwe od tego, co niesprawiedliwe,
moralne od tego, co nie moralne, to co podnosi cz∏owieka od tego, co nim manipuluje.

Sà to obiektywne kryteria, i one muszà kierowaç wychowaniem, nie zaÊ kategorie
pozawychowawcze, oparte na instrumentalnych przes∏ankach dzia∏ania, w∏adzy, subiek-
tywnej oceny tego, co jest po˝yteczne lub nie, czy czegoÊ naucza przyjaciel czy prze-
ciwnik, ktoÊ, kto uwa˝any jest za post´powego czy zacofanego.

Autentyczne wychowanie jest zadaniem doros∏ych — ojca i matki, nauczyciela —
którzy pomagajà uczniowi odkrywaç i stopniowo przyswajaç poczucie jednoÊci rzeczy,
ca∏oÊciowo przybli˝aç si´ do rzeczywistoÊci, odkrywaç propozycje wartoÊci dla jego w∏a-
snego ˝ycia, ujmowanego integralnie, z punktu widzenia wolnoÊci i prawdy.

4. Dla wychowawcy chrzeÊcijanina — jak mówi cytowany ju˝ dokument Âwi´tej Kon-
gregacji Wychowania Katolickiego — „jakakolwiek prawda zawsze b´dzie stanowiç
uczestniczenie w jedynej Prawdzie, a przekazywanie prawdy, jako realizacja w∏asnego
˝ycia zawodowego, staje si´ podstawowà cechà szczególnego udzia∏u w prorockiej
misji Chrystusa, którà on przez swoje nauczanie przed∏u˝a” (n. 16).

Je˝eli wychowanie jest pe∏nym kszta∏towaniem tego, co ludzkie — a ka˝de wycho-
wanie zak∏ada, implicite czy explicite, okreÊlonà koncepcj´ cz∏owieka — wychowaw-
ca katolicki b´dzie szuka∏ natchnienia dla swego dzia∏ania w chrzeÊcijaƒskiej wizji
cz∏owieka, którego najwy˝sza godnoÊç objawia si´ w Jezusie Chrystusie, Synu Bo˝ym,
wzorze i celu pe∏ni ludzkiego wzrastania.

Cz∏owieka bowiem nie da si´ zredukowaç do roli samego narz´dzia produkcji, ani
te˝ czynnika w∏adzy politycznej lub spo∏ecznej. Dlatego praca wychowawcza pomaga
katolikowi odkryç, w oparciu o w∏asny wewn´trzny dynamizm, „zachwycajàcy hory-
zont odpowiedzi, które daje Objawienie chrzeÊcijaƒskie w odniesieniu do ostateczne-
go sensu samego cz∏owieka” (tam˝e, 28).

Ta swoista obecnoÊç i pos∏uga wychowawcza Êwieckiego katolika kszta∏tuje si´ po-
przez trudnà syntez´ intelektualnà i ˝yciowà, która nadaje jego nauczaniu spoistoÊç
i p∏odnoÊç. Natomiast wszelki dualizm jego wiary i ˝ycia osobistego, jego wiary i dzia-
∏alnoÊci zawodowej odbija∏y ten rozdêwi´k pomi´dzy Ewangelià i kulturà, który ju˝ Pa-
we∏ VI obna˝y∏ w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi jako jeden z naj-
wi´kszych dramatów naszych czasów.

Nie l´kajcie si´ zatem — w ramach szczerego poszanowania sumienia tych, których
wychowujecie — ˝yç i g∏osiç or´dzie Chrystusowe jako klucz i podstawowy sens
wszelkiego ludzkiego doÊwiadczenia. Tu dojrzewajà wszelkie autentyczne wartoÊci
ludzkie, które wychowawca kultywuje w ÊwiadomoÊci moralnej ucznia: ÊwiadomoÊç
w∏asnej godnoÊci, poczucie odpowiedzialnoÊci, duch solidarnoÊci, oddanie dla wspól-
nego dobra, poczucie sprawiedliwoÊci, uczciwoÊç i prawoÊç. W Chrystusie objawia si´
Prawda cz∏owieka. On jest Drogà, Prawdà i ˚yciem. On jest naszym pokojem.
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5. Wy, chrzeÊcijaƒscy wychowawcy, macie byç tymi, którzy kszta∏tujà ludzi wolnych,
podà˝ajàcych za prawdà, obywateli sprawiedliwych i prawych, budujàcych pokój.

Pozwólcie mi na chwil´ zatrzymaç si´ na tym ostatnim elemencie, charakterystycz-
nym dla ka˝dego prawdziwego wychowania.

Tak, budujàcy pokój i zgod´, w duchu B∏ogos∏awieƒstw. Umiejcie kszta∏towaç
w waszych wychowankach serca wielkie i pogodne, pe∏ne mi∏oÊci do ojczyzny i dlate-
go w∏aÊnie budujàce pokój. Poniewa˝ tylko g∏´bokie pojednanie dusz zdolne b´dzie prze-
ciwstawiç si´ duchowi i dialektyce wrogoÊci, ukrytej czy jawnej przemocy, wojny,
które prowadzà do samounicestwienia.

Nieustannie i z ufnoÊcià modl´ si´, a˝eby Pan — tak˝e za waszym poÊrednictwem
— da∏ Nikaragui, da∏ ca∏ej Ameryce Ârodkowej pokój i zgod´ i ˝eby uczyni∏ was tymi,
którzy budujà pokój wewnàtrz waszych krajów i we wzajemnych stosunkach z innymi
krajami.

6. Drodzy wychowawcy: wiem, ˝e zosta∏ wam powierzony obowiàzek ci´˝ki i trudny.
Pami´tajcie, ̋ e Pan jest z wami. Ca∏y KoÊció∏ jest bardzo blisko was. Czujcie si´ umoc-
nieni bogatà energià ludzkà i chrzeÊcijaƒskà waszych wspania∏ych narodów. Jednak˝e
i KoÊció∏, i wasze narody oczekujà od was, ˝e nade wszystko potraficie byç prawdzi-
wymi uczniami Mistrza par excellence.

Nawet wÊród przeciwnoÊci nie opierajcie si´ wo∏aniu Pana. Wzrastajcie w Panu.
Bàdêcie wroÊni´ci w Jego Cia∏o, którym jest KoÊció∏. Cz´sto posilajcie si´ Sakramen-
tami oraz innymi Êrodkami duchowymi, jakie on wam daje. Pijcie z jego êród∏a praw-
dy: prawdy o Chrystusie, o KoÊciele, o cz∏owieku. I zawsze utrzymujcie Êcis∏à ∏àcznoÊç
w wiernoÊci z waszymi biskupami.

Silni w swej to˝samoÊci, bàdêcie ludêmi dialogu i wielkodusznej wspó∏pracy w tym
wszystkim, co jest prawdziwym wzrastaniem w pokoju i sprawiedliwoÊci, razem ze
wszystkimi waszymi braçmi. I nie zapominajcie, ˝e — jak mówi∏em w Puebli (28
stycznia 1979, III, 2) — po to, by kochaç i broniç cz∏owieka niepotrzebne sà wam ide-
ologie obce waszemu stanowi chrzeÊcijaƒskiemu; bowiem w centrum or´dzia, którego
nauczacie, obecne jest zaanga˝owanie po stronie jego godnoÊci.

˚yjcie wreszcie we wszystkim mi∏oÊcià. W ten sposób jako wierni uczniowie b´dzie-
cie godni miana mistrzów, s∏ug ˝ycia narodowego, synów KoÊcio∏a, obywateli tej „cy-
wilizacji mi∏oÊci”, której brzask pragniemy ju˝ zobaczyç na horyzoncie, tak w odnie-
sieniu do rzeczywistoÊci Nikaragui, jak te˝ Ameryki Ârodkowej i ca∏ej Ameryki ¸aciƒ-
skiej. Idêcie z odwagà i nadziejà, wspierani r´kà Maryi, naszej Matki. Z mojà serdecz-
nà mi∏oÊcià i b∏ogos∏awieƒstwem.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. VI, cz. 1, Poznaƒ 1983, s. 266-269.



Usuwanie katolickiego nauczyciela stanowi
zamach na prawa cz∏owieka

AUDIENCJA DLA CZ¸ONKÓW RADY ÂWIATOWEJ UNII
KATOLICKICH NAUCZYCIELI, 18 KWIETNIA 1983 

Panie Przewodniczàcy!
Panie i Panowie!

Dzi´kuj´ wam serdecznie za waszà mi∏à wizyt´. Prosz´ przyjàç moje goràce ˝ycze-
nia dla waszej Rady Âwiatowej Unii Katolickich Nauczycieli, która odbywa w Rzymie
swoje obecne posiedzenie po kongresie w Insbrucku, odbytym w lipcu ubieg∏ego roku.

Pragniecie otrzymaç ode mnie goràca zach´t´. Jestem szcz´Êliwy, ̋ e mog´ wam jej
udzieliç, chocia˝ b´dzie doÊç zwi´z∏a, a to z braku czasu.

Czy˝ jest jeszcze potrzebne, aby podkreÊlaç wag´ i znaczenie nauczania katolickie-
go w Êwiecie, a tak˝e akcentowaç, jak wiele stàd p∏ynie zadowolenia, ˝e rodziny mogà
swobodnie wybieraç szko∏´ dla swoich dzieci? OczywiÊcie, ˝e w ka˝dym kraju i w na-
rodzie istniejà ró˝ne sytuacje prawne oraz konkretne mo˝liwoÊci szkolnictwa i promie-
niowania nauki katolickiej. Ale trudno by∏oby sobie wyobraziç, ˝eby nauczanie kato-
lickie mog∏o byç usuni´te z konstytucji wolnych narodów, bez g∏´bokiego naruszenia
fundamentalnych praw ludzkich. Dlatego to na pochwa∏´ i poparcie zas∏ugujà te rzàdy,
które uznajà jego istnienie i udzielajà mu pomocy.

W cywilizacji ulegajàcej pokusie, a zarazem majàcej Êrodki niwelowania cz∏owie-
ka i spo∏eczeƒstwa, jest rzeczà koniecznà — szczególnie dla m∏odzie˝y poszukujàcej ide-
a∏ów ˝yciowych — popieraç rozwój rozmaitych Êrodowisk wychowawczych, zdecen-
tralizowanych, mogàcych ukazywaç idea∏y przewy˝szajàce przeci´tnie s∏aby poziom
kulturalny. Zw∏aszcza zaÊ szko∏a katolicka, nie ho∏dujàca, ˝àdzy zdobycia w∏adzy ani
nietriumfalistyczna, ma jednak t´ ambicj´ proponowania zdobywania szerokiej i g∏´bo-
kiej — jak to mo˝liwe — wiedzy oraz konsekwentnego wychowania do prawdziwie
ludzkiej wolnoÊci; ona to ukierunkowuje dzieci i powierzonà sobie m∏odzie˝ ku temu
konkretnemu i najwznioÊlejszemu idea∏owi, którym jest Jezus Chrystus oraz Jego ewan-
geliczne or´dzie.

˚ycz´, aby coraz bardziej w krajach nazywajàcych siebie demokratycznymi i sza-
nujàcymi sumienie ludzi umacnia∏ si´ szkolny pluralizm i aby, porzucajàc anachronicz-
ne drogi i spory, wchodzi∏ na t´ królewskà drog´ wolnoÊci, ofiarujàc obywatelom mo˝-
liwoÊci wyboru szkó∏, odpowiadajàcych g∏´bokim i Êwi´tym opcjom sumieƒ ludzkich
dla zapewnienia harmonijnego wspó∏˝ycia w celu osiàgni´cia wspólnego dobra ca∏ego
spo∏eczeƒstwa. Nowoczesne paƒstwa, niekiedy bardzo zorganizowane i pot´˝ne, nie po-
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winny swoich obywateli nastawiaç na realizacj´ jednego tylko modelu. Ich bowiem ra-
cjà bytu — a dopowiem: prawdziwej wielkoÊci — jest s∏u˝yç obywatelom w duchu spra-
wiedliwoÊci i wielkodusznoÊci, wymagajàc równoczeÊnie od nich, by obywatele przy-
czyniali si´ do wspólnego dobra narodu.

Jednym s∏owem, wypowiadam si´ za prawdziwym pluralizmem szkolnym, który jest
nale˝ycie zorganizowany i chroniony. W sprawie nauczania katolickiego optuj´ za
szko∏ami katolickimi, i to mo˝liwie coraz lepszymi, wsz´dzie tam, gdzie zosta∏y one
wprowadzone. Z ca∏ego serca modl´ si´ dla was i dla wszystkich nauczycieli katolic-
kich na ca∏ym Êwiecie oraz ich uczniów o obfitoÊç darów Ducha Âwi´tego.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. VI, cz. 1, Poznaƒ 1983, s. 472-473.



Edukacja katolicka w Ameryce

AUDIENCJA DLA BISKUPÓW ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, PRZYBY¸YCH Z WIZYTÑ „AD LIMINA APOSTOLORUM”, 

28 PAèDZIERNIKA 1983

Drodzy Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie!

1. Raz jeszcze ciesz´ si´, ̋ e mog´ prze˝ywaç g∏´bokie doÊwiadczenie koÊcielnej komu-
nii z innà grupà amerykaƒskich biskupów. Przybywacie z ró˝nych regionów Stanów
Zjednoczonych i duszpasterskich mocno zmieniajàcych si´ sytuacji waszych poszcze-
gólnych lokalnych KoÊcio∏ów. Jestem pewny, ˝e we wszystkich waszych diecezjach ist-
nieje g∏´boka wspólna troska o t´ spraw´, którà chcia∏bym dzisiaj poruszyç — to zna-
czy o katolickà edukacj´.

Prawdziwe pojmowanie katolickiej edukacji jest ÊciÊle zwiàzane z istotnà misjà Ko-
Êcio∏a, jakà jest przekazywanie Chrystusa. Jest to zwiàzane z naszym w∏asnym bisku-
pim mandatem do nauczania — nauczania wszystkiego, co Jezus poleci∏, aby naucza-
no (por. Mt 28, 20). Jako nauczyciele jesteÊmy powo∏ani do dawania Êwiadectwa Chry-
stusowi przez s∏owo i przyk∏ad, Chrystusowi, którego KoÊció∏ stara si´ przekazywaç.
Po prostu, celem katolickiej edukacji jest pomagaç ludziom „osiàgnàç pe∏ni´ ˝ycia
chrzeÊcijaƒskiego.1 To zgadza si´ z wielkim idea∏em Êw. Paw∏a, który nie by∏ zadowo-
lony z Galatów, „a˝ Chrystus w was si´ ukszta∏tuje” (Ga 4, 19); t´skni on za ukoƒcze-
niem tego procesu.

2. Sobór Watykaƒski II przedstawi∏ cel ca∏ej chrzeÊcijaƒskiej edukacji w ró˝nych aspek-
tach, m.in. „aby ochrzczeni... stawali si´ z ka˝dym dniem coraz bardziej Êwiadomi
otrzymanego daru wiary. Niechaj uczà si´ chwaliç Boga Ojca w duchu i prawdzie (por.
J 4, 23), zw∏aszcza w kulcie liturgicznym; niechaj zaprawiajà si´ w prowadzeniu w∏a-
snego ˝ycia wedle nowego cz∏owieka w sprawiedliwoÊci i Êwi´toÊci prawdy (Ef 4, 22-
24); w ten sposób niech stajà si´ ludêmi doskona∏ymi... i przyczyniajà si´ do wzrostu
Cia∏a Mistycznego” (Gravissimum educationis, 2).

Sà to elementy z daleko idàcymi konsekwencjami; uwzgl´dniajà one fakt, ˝e ka-
tolicka edukacja jest naprawd´ zainteresowana ca∏à osobà, jego czy jej wiecznym
przeznaczeniem i wspólnym dobrem spo∏eczeƒstwa, które KoÊció∏ stara si´ popieraç.
W praktyce wymaga to zadbania o fizyczne, moralne i intelektualne dobro dzieci
i m∏odzie˝y, tak ˝eby mogli zdobywaç coraz doskonalszy zmys∏ odpowiedzialnoÊci,

1 Codex Iuris Canonici, kan. 794, par. 1.
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w∏aÊciwie korzystaç z wolnoÊci i przygotowywaç si´ do czynnego udzia∏u w ˝yciu spo-
∏ecznym2.

3. W waszym kraju ka˝dy z tych elementów by∏ wspomagany przez katolickie wycho-
wanie. Katolicka edukacja stanowi bowiem uprzywilejowany rozdzia∏ w historii KoÊcio-
∏a w Ameryce. Katolickie wychowanie by∏o bardzo skutecznym wymiarem ewangeli-
zacji, które przekazywa∏o Ewangeli´ wp∏ywajàcà na wszystkie aspekty ˝ycia. Anga˝o-
wa∏o ono ró˝ne jednostki i grupy w procesie edukacyjnym. Obejmowa∏a ona pokolenia
ludzi, którzy czuli si´ cz´Êcià koÊcielnej i spo∏ecznej wspólnoty. Pomimo ograniczeƒ
i niedoskona∏oÊci, katolicka edukacja mo˝e byç, dzi´ki ∏asce Bo˝ej, w wielkim stopniu,
uwa˝ana za chlub´ w formowaniu wspania∏ych katolików w Ameryce. Wychowanie ka-
tolickie zapewnia samo przez si´ fundament do zrozumienia i przyj´cia nauczania So-
boru Watykaƒskiego II, który konsekwentnie wyjaÊnia∏ i rozwija∏ principia, a które Ko-
Êció∏ podtrzymywa∏ i naucza∏ przez wieki. B∏ogos∏awieƒstwa Soboru skutecznie wp∏y-
wa∏y na ˝ycie wielu ludzi, poniewa˝ lata wielkodusznej katolickiej edukacji przygoto-
wa∏y t´ drog´.

Katolicka edukacja w waszym kraju umacnia∏a si´ przez lata tak˝e przez liczne po-
wo∏ania. Wy sami sp∏acacie d∏ug wdzi´cznoÊci za to katolickie wychowanie, które
sk∏oni∏o was do zrozumienia i przyj´cia powo∏ania Pana. Mi´dzy ró˝nymi wk∏adami ka-
tolickiego wychowania pragn´ wspomnieç o wzorze obywatela, który staraliÊcie si´ wy-
tworzyç: wzór prawego m´˝czyzny i uczciwej kobiety, którzy przyczynili si´ do pomyÊl-
noÊci Ameryki, tak˝e poprzez chrzeÊcijaƒskie praktykowanie mi∏osierdzia w s∏u˝bie
wszystkich swoich braci i sióstr. Wychowanie katolickie dostarcza∏o wspania∏ego Êwia-
dectwa wytrwa∏ego zaanga˝owania KoÊcio∏a w tworzeniu kultury wszelkiego rodzaju.
Spe∏nia∏o ono prorockà rol´ — byç mo˝e w skromnym zakresie w poszczególnych przy-
padkach, ale z wielkim skutkiem w ogólnoÊci — w pomaganiu wiernym, aby przeni-
kali kultur´. Osiàgni´cia katolickiej edukacji w Ameryce zas∏ugujà na nasz wielki sza-
cunek i podziw.

4. Mamy jeszcze d∏ug wdzi´cznoÊci, w obliczu historii, wzgl´dem rodziców, którzy
umacniali ca∏y system katolickiego wychowania; wzgl´dem parafii, które koordynowa-
∏y i podtrzymywa∏y te wysi∏ki; wzgl´dem diecezji, które popiera∏y programy wychowaw-
cze oraz dawa∏y na to Êrodki, zw∏aszcza w biedniejszych regionach; wzgl´dem na-
uczycieli — oraz wzgl´dem wspania∏omyÊlnoÊci Êwieckich kobiet i m´˝czyzn — któ-
rzy dzi´ki poÊwi´ceniu i ofierze przewodzili i pomagali m∏odzie˝y w osiàgni´ciu doj-
rza∏oÊci w Chrystusie. Ale przede wszystkim wdzi´cznoÊç nale˝y si´ zakonnikom za ich
wk∏ad do wychowania katolickiego. W wielkanocnym or´dziu do biskupów Stanów
Zjednoczonych zaznaczy∏em: „Zakonnicy byli u was pionierami. Oni przetarli szlak dla
katolickiego wychowania na wszystkich poziomach i pomogli utworzyç wspania∏y sys-
tem wychowawczy od szkó∏ elementarnych po uniwersytety”3.

Szczególna wdzi´cznoÊç nale˝y si´ zakonnicom za ich wyjàtkowy wk∏ad na polu wy-
chowawczym. Ich autentyczny apostolat wychowawczy by∏ i jest wart najwi´kszego
uznania. Jest to apostolat wymagajàcy ofiary z siebie i jest ca∏kowicie ludzkim wyra-

2 Por. tam˝e, kan. 759.
3 Ioannis Pauli PP. Epistula ad sacros Praesules Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis missa, 2 (3 kwiet-

nia 1983): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, 1 (1983) 892.
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zem s∏u˝by zakonnej; apostolat, który zdà˝a do ÊciÊle ludzkiego i duchowego wzrostu;
apostolat, który cierpliwie i wielkodusznie towarzyszy dzieciom i m∏odzie˝y w rozwià-
zywaniu problemów m∏odoÊci i doprowadzajàcy ich do dojrza∏oÊci chrzeÊcijaƒskiej. Jak
wielu ma∏˝onków waszego pokolenia potrafi∏oby — i tak czyni∏o — doceniç zakonni-
ce, które poÊwi´ci∏y swoje ̋ ycie, aby pomóc im osiàgnàç ten stopieƒ osobistego rozwo-
ju, w którym ich powo∏anie do mi∏oÊci ma∏˝eƒskiej i rodzicielstwa mog∏o si´ zrealizo-
waç? I jak wielu kap∏anów, braci i sióstr, znalaz∏o zbudowanie w Êwiadectwie ofiarnej
mi∏oÊci okazywanej w ˝yciu zakonnym oraz zach´cie koniecznej dla nich, aby rozpo-
cz´li przygotowanie do swojego w∏asnego powo∏ania?

5. G∏ównymi czynnikami w wychowaniu katolickim, o którym powiedziano, sà: kato-
licki nauczyciel, katolicka doktryna i katolicka szko∏a.

Ca∏e pos∏annictwo katolickiego wychowania jest istotowo zwiàzane z ˝yciem wia-
ry KoÊcio∏a i jako takie stanowi cz´Êç pos∏ugi biskupa, gdy˝ pierwszymi wychowawca-
mi poszczególnych dzieci sà rodzice. W nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego ca∏y pro-
ces wychowania zaczyna si´ od s∏owa „rodzice”. W oczach KoÊcio∏a, i Boga, obowiàz-
ki i prawa rodziców sà zasadnicze, poniewa˝ oni posiadajà ∏aski, które otrzymali w sa-
kramencie ma∏˝eƒstwa. Poprzez sakrament ma∏˝eƒstwa „zadanie wychowawcze rodzi-
ców nabiera godnoÊci i charakteru powo∏ania, stajàc si´ prawdziwà i w Êcis∏ym sensie
»pos∏ugà KoÊcio∏a«4. Wszyscy katoliccy nauczyciele równie˝ sà wyposa˝eni wielkà
godnoÊcià i powinni si´ „opieraç na zasadach chrzeÊcijaƒskiej doktryny”5. Ca∏a struktu-
ra katolickiego systemu wychowania b´dzie mia∏a wartoÊç o tyle, o ile formacj´ i edu-
kacj´ przekazywanà przez nauczycieli podporzàdkuje si´ zasadom katolickiej doktryny.

W wychowaniu religijnym istnieje nowa potrzeba wyjaÊniania doktryny katolickiej.
Du˝a cz´Êç obecnej m∏odzie˝y patrzàc na katolickich wychowawców s∏usznie mówi:
„Nie musicie nas przekonywaç, tylko dobrze wyjaÊniajcie”. Wiemy dobrze, ˝e nieza-
le˝nie od formy przekazywania, s∏owo Bo˝e posiada moc oÊwiecania umys∏ów i doty-
kania serca: „˚ywe bowiem jest s∏owo Bo˝e, skuteczne i ostrzejsze ni˝ wszelki miecz
obosieczny” (Hbr 4, 12).

6. W dziejach waszego kraju niezwykle skutecznym instrumentem wychowania ka-
tolickiego by∏a szko∏a katolicka. Mia∏a ona ogromny udzia∏ w rozszerzaniu s∏owa Bo-
˝ego i sk∏anianiu wiernych wyznawców Chrystusa „do ∏àczenia w ˝yciowej syntezie
rzeczy i dzia∏aƒ ludzkich z dobrami religijnymi”6. We wspólnocie ukszta∏towanej
przez katolickà szko∏´ energia ewangeliczna rodzi∏a si´ dzi´ki przyk∏adom, standar-
dowym opiniom i normom zachowania. Jako instytucj´, szko∏´ katolickà nale˝y oce-
niç niezwykle korzystnie, je˝eli weêmiemy pod uwag´ zdrowe kryterium: „Poznacie
ich po ich owocach” (Mt 7, 16), czy te˝: „Ka˝de dobre drzewo wydaje dobre owoce”
(tam˝e, 7, 17). Stàd jest ∏atwà rzeczà wyjaÊniç w kulturalnym Êrodowisku Stanów
Zjednoczonych màdrà zach´t´, zawartà w nowym Kodeksie: „Wierni powinni popie-
raç szko∏y katolickie, Êwiadczàc w miar´ mo˝liwoÊci pomoc, gdy idzie o ich zak∏a-
danie i utrzymanie”7.

4 Jan Pawe∏ II, Familiaris consortio, 38.
5 Codex Iuris Canonici, kan. 803, par. 2.
6 Jan Pawe∏ II, Sapientia christiana, 1.
7 Codex Iuris Canonici, kan. 800, par. 2



Nauczanie papieskie 201

Wasz katolicki system szkolny od dawna si´ cieszy szacunkiem Stolicy Âwi´tej. Pa-
pie˝ Pius XII u poczàtków swojego pontyfikatu napisa∏ do ówczesnych biskupów ame-
rykaƒskich: „Jest to s∏uszne, ˝e goÊcie z innych krajów podziwiajà organizacj´ i system
prowadzenia waszych szkó∏ na ró˝nych poziomach”8. Wiele lat póêniej, Pawe∏ VI,
podczas kanonizacji Matki Seton, odczu∏ potrzeb´ wys∏awiania OpatrznoÊci Bo˝ej,
która sk∏oni∏a t´ kobiet´ do zapoczàtkowania w waszym kraju dzia∏alnoÊci katolickiej
szko∏y9. A dwa lata póêniej, podczas kanonizacji Johna Neumanna Papie˝ Pawe∏ VI po-
wiedzia∏ o „niez∏omnej energii” tego cz∏owieka w popieraniu katolickiego systemu
szkolnego w Stanach Zjednoczonych10.

Na ka˝dym poziomie katolickiej edukacji wyczuwa si´ wielkie znaczenie katolic-
kiego nauczyciela i katolickiej doktryny. Na ka˝dym poziomie, tak˝e i na uniwersytec-
kim, istnieje potrzeba instytucjonalnego zaanga˝owania katolickiej szko∏y w przekazy-
waniu s∏owa Bo˝ego, g∏oszonego przez KoÊció∏ katolicki. To instytucjonalne zaanga-
˝owanie jest wyrazem katolickiej to˝samoÊci ka˝dej katolickiej szko∏y.

7. Dla wychowania katolickiego centralnà rzeczà w udzielaniu poparcia i przewodnic-
twa jest duszpasterskie kierownictwo biskupa. Jest to wa˝ne, ˝eby biskupi wraz ze
swoimi kap∏anami zach´cali wszystkich katolickich wychowawców do kierowania si´
wielkim idea∏em nauczajàcego Chrystusa. Jedynie biskup mo˝e nadawaç ton, zapew-
niç priorytet i odpowiednio wyjaÊniç znaczenie sprawy katolickiemu ludowi.

JednoczeÊnie gorliwoÊç biskupa znajduje swój wielki wyraz w okazywaniu pasto-
ralnej troski o studentów, uzmys∏awiajàc sobie specjalne duchowe potrzeby studentów,
zajmujàcych si´ wy˝szymi studiami, wewnàtrz i zewnàtrz katolickich instytucji, których
rozwój jest bardzo ÊciÊle zwiàzany z przysz∏oÊcià spo∏eczeƒstwa i samego KoÊcio∏a
(Gravissimum educationis, 10).

8. Szczególny wymiar edukacji katolickiej, która jednoczeÊnie jest ewangelizacjà, sta-
nowi problem katechezy. ¸àczy si´ ona z instytucjami katolickimi, pomimo ˝e kszta∏-
tuje si´ czasem na zewnàtrz szkó∏ katolickich i prowadzona jest wprost przez rodziców.
Z ka˝dego punktu widzenia katecheza obejmuje „ukszta∏towanie prawdziwego ucznia
Chrystusa... i poznanie nauki Chrystusa Pana”11. Szczególnie pod tym katechetycznym
aspektem przekazywania katolickiej doktryny na organicznej i systematycznej drodze,
szko∏a katolicka pozostaje znaczàcym instrumentem w s∏u˝bie wiary, towarzyszàc m∏o-
dym na drodze do misterium Chrystusa. Z tej i innych przyczyn ju˝ przedstawionych,
odnawiam ten proroczy apel Paw∏a VI do amerykaƒskich biskupów: „Bracia, znamy
trudnoÊci, które istniejà w zachowaniu szkó∏ katolickich oraz niepewnà ich przysz∏oÊç.
Ale polegamy na pomocy Bo˝ej i na waszej gorliwej wspó∏pracy oraz na niestrudzonych
wysi∏kach, tak, ˝eby szko∏y katolickie mog∏y dzia∏aç, pomimo du˝ych przeszkód, wy-
pe∏niajàc swojà opatrznoÊciowà rol´ w s∏u˝bie prawdziwej katolickiej edukacji oraz
w s∏u˝bie waszego kraju”12.

8 Pii XII Sertum Laetitiae, 8 (1 listopada 1939).
9 Por. Pawe∏ VI, Allocutio Emmis Patribus atque Praesulibus Americae Septentrionalis Foederatarum Civitatum, qui

sollemni Canonizationi interfuerunt Beatae Elisabeth Annae Bayley vid. Seton (15 wrzeÊnia 1975): Insegnamenti di Pa-
olo VI, XIII (1975) 933.

10 Ten˝e, Homilia die Canonisationis Beati Ioannis Nepomuceni Neumann habita in Petraro for (19 czerwca 1977):
Insegnamenti di Paolo VI, XV (1977) 614.

11 Jan Pawe∏ II, Catechesi tradendae, 19.
12 Pawe∏ VI, Allocutio Emmis Patribus atque Praesulibus Americae Septentrionalis Foederatarum Civitatum, qui sollemni Ca-

nonisationi interfuerunt Beatae Elisabeth Annae Bayley vid. Seton (15 wrzeÊnia 1975): Insegnamenti di Paolo VI, XIII (1975) 934.
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9. We wszystkich tych sprawach nasze w∏asne pos∏ugiwanie w s∏u˝bie s∏owa zale˝y od
Ducha Âwi´tego. To On, czcigodni i drodzy bracia, którego dzisiaj upraszamy, towa-
rzyszy wam w waszych pastoralnych inicjatywach i prowadzi dzie∏o tak wielu poÊwi´-
cajàcych si´ kap∏anów, diakonów, zakonników i ludzi Êwieckich w miejscowych Ko-
Êcio∏ach, które reprezentujecie. On sam mo˝e uzdolniç nas do przekazywania Chrystu-
sa, bo zaprawd´ „nikt te˝ nie mo˝e powiedzieç bez pomocy Ducha Âwi´tego: »Panem
jest Jezus« (1 Kor 12, 3). Jedynie dzi´ki Jego dzia∏aniu mo˝na osiàgnàç dojrza∏oÊç chrze-
Êcijaƒskà, a stàd dojÊç do celu katolickiej edukacji. G∏oszàc suwerennoÊç uÊwi´cajàce-
go dzia∏ania Ducha Âwi´tego, proÊmy Go, aby podda∏ nasze pos∏ugiwanie ca∏kowicie
swojej woli. Prosimy Go o ∏ask´ uleg∏oÊci Jemu, przez wstawiennictwo Maryi, dzi´ki
której S∏owo Bo˝e sta∏o si´ cz∏owiekiem i zosta∏o przekazane Êwiatu. 

Veni, Sancte Spiritus!

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. VI, cz. 2, Poznaƒ 1983, s. 406-409.



Wychowanie do osobistego spotkania 
z jedynym Nauczycielem

AUDIENCJA DLA UCZNIÓW SZKÓ¸ PROWADZONYCH
PRZEZ BARNABITÓW, 26 LISTOPADA 1983 

3. Wychowanie m∏odzie˝y by∏o od poczàtków jednym z celów kwalifikujàcych Insty-
tut. Pozosta∏o nim w ciàgu wieków. Równie˝ dzisiaj obecnoÊç tutaj 9000 uczniów
Êwiadczy o tym, jak synowie Êw. Antoniego Marii Zacciara kontynuowali pe∏nienie tej
misji z powagà i zaanga˝owaniem.

Oddajcie si´ w dalszym ciàgu, najdro˝si, tej tak wa˝nej pracy.
Wychowywaç znaczy pomagaç m∏odemu cz∏owiekowi otwieraç si´ na ca∏kowità rze-

czywistoÊç, czyli rozwijaç wszystkie swoje potencjalne zdolnoÊci w odniesieniu do wie-
lorakich aspektów rzeczywistoÊci, doprowadzajàc go w ten sposób do aktywnej posta-
wy wobec siebie samego i tego wszystkiego, co nale˝y do jego doÊwiadczenia: osób,
rzeczy, wydarzeƒ. Wychowywanie znaczy w szczególnoÊci otwieraç m∏odego cz∏owie-
ka na radoÊç osobistego spotkania z jedynym Nauczycielem wzywajàcym cz∏owieka do
prawdy i do przeznaczenia, które warunki spo∏eczno-kulturalne mogà wprawdzie za-
ciemniaç, ale na pewno nie mogà ich wykrzywiç i zlikwidowaç.

A wy, m∏odzi, darzcie szacunkiem waszych rodziców i waszych nauczycieli, jak
równie˝ w ogólnoÊci wszystkich, z którymi si´ spotykacie, poniewa˝ szacunek usposa-
bia do s∏uchania i do zastanawiania si´, sprzyja szczeremu i konstruktywnemu dialogo-
wi, zachowuje ̋ ywà zdolnoÊç zdumiewania si´ wobec pi´kna stworzenia, w którego cu-
downym porzàdku zawarte sà znaki pe∏nej mi∏oÊci i przewidujàcej obecnoÊci Boga
Stwórcy.

Dzi´ki podobnej postawie ufnej otwartoÊci dojdziecie tak˝e do zrozumienia i coraz
g∏´bszego prze˝ywania Tajemnicy Odkupienia, jako spotkania z mi∏osierdziem Boga,
jakie objawi∏o si´ nam w Jego Synu, który zstàpi∏ z nieba, aby nas zbawiç. B´dziecie
odczuwali dum´, i˝ mo˝ecie zawrzeç z Nim wi´ê barwiàcà si´ ciep∏ymi tonami przy-
jaêni i z radoÊcià podjàç obowiàzek dynamicznego i wielorakiego Êwiadectwa, nade
wszystko wÊród waszych rówieÊników, którzy sà cz´sto kuszeni przez z∏udny czar fa∏-
szywych wartoÊci, rozpowszechnianych przez fa∏szujàcà i konsumistycznà mod´.

4. Dokonawszy wyboru Chrystusa w konkretnoÊci codziennego ˝ycia, naznaczonego
walkà mi´dzy dobrem i z∏em, mo˝na tylko podjàç zwrot ku nawróceniu: nawróceniu
umys∏u, mocà którego Pan staje si´ ostatecznym i definitywnym kryterium oceny ˝y-
cia; i nawróceniu naturalnej instynktownoÊci, tak by byç zdolnym mi∏owaç, aby obda-
rzaç, a nie, aby posiadaç.
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Dla wsparcia tego nawrócenia Pan ustanowi∏ sakrament pojednania. W nim sam
Chrystus spotyka si´ z cz∏owiekiem gn´bionym przez ÊwiadomoÊç swojej s∏aboÊci,
podnosi go z prostacji, w jakiej le˝y, daje mu potrzebnà si∏´, aby na nowo podjà∏ dro-
g´. W sakramencie jest ˝ycie Chrystusa zmartwychwsta∏ego, które przelewa si´ do du-
szy wierzàcego, budzàc tam nowà wspania∏omyÊlnoÊç postanowieƒ, w porywie bardziej
zdecydowanej przynale˝noÊci do Jego Ewangelii.

Najdro˝sza m∏odzie˝y, która wpatrujesz si´ w jutro z sercem pe∏nym nadziei, i wy
wychowawcy, którzy na s∏u˝b´ tej m∏odzie˝y oddajecie waszà wiedz´ i wasze do-
Êwiadczenie, aby popieraç ich pozytywne w∏àczenie w ˝ycie, u Chrystusa szukajcie Êwia-
t∏a i ciep∏a, których ka˝da istota ludzka bardzo potrzebuje. Chrystus nie zawodzi tego,
kto si´ Jemu powierza. Umiejcie wi´c do Niego si´ modliç, z Nim czuwaç, dla Niego
cierpieç: b´dziecie wtedy mogli kosztowaç zadatku czegoÊ z niewypowiedzianej rado-
Êci, jakà „Bóg przygotowa∏ tym, którzy Go mi∏ujà” (1 Kor 2, 9).

Moje b∏ogos∏awieƒstwo apostolskie niech wam b´dzie pomocà i podporà i niech b´-
dzie równie˝ r´kojmià obfitych ∏ask niebieskich dla was, dla waszych rodzin i dla tych,
którzy sà wam drodzy w Panu.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. VI, cz. 2, Poznaƒ 1983 s. 551-552.




